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Koulutuksen tavoitteet 
Kasvatustieteet tutkivat kasvatusta, koulutusta, kehitystä ja oppimista. Kasvatustieteiden koulutuksessa näitä 
ilmiöitä tarkastellaan sekä yleisen kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen näkökulmasta yksilöllisistä, 
yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista lähtökohdista. 
  
Kasvatustieteiden koulutuksen myötä opiskelijasta kehittyy kasvatustieteiden asiantuntija, jolla on kriittistä 
lukutaitoa ja valmiuksia soveltaa ja tuottaa tietoa kasvatus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta. 
Kasvatustieteiden koulutuksessa edistetään tasa-arvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sukupuoli-
tietoisuutta. 
 

Kandidaatin tutkinnon tavoite ja kooste sisällöstä 
Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto. Kandidaatin 
tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan sekä oman alan 
tutkimustiedon analysoimiseen ja soveltamiseen. Opinnot kehittävät myös yhteistyö- ja kommunikaatio-
taitoja sekä valmiuksia työelämään. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset 
ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.    
  
Pääaineopintoihin kuuluu 25 opintopisteen laajuiset kaikille yhteiset perusopinnot ja 50 opintopisteen 
laajuiset aineopinnot. Aineopinnot koostuvat yhteisistä sisältöopinnoista, valinnaisista sisältöopinnoista, 
tutkimusmenetelmäopinnoista sekä kandidaatin tutkielmasta ja sen tekemistä tukevasta seminaarista. 
Opinnot sisältävät alan asiantuntijatehtäviin ja toimintakenttiin perehtymistä. Aineopintojen valinnaiset 
sisältöopinnot opiskelija voi valita seuraavilta painopistealueilta, joiden perusteet on opiskeltu perus- ja 
aineopintojen yhteisissä sisältöopinnoissa: 
 

 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 

 Oppiminen ja opetus 

 Toiminta, muutos ja innovaatiot 

 

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi opiskeluun kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja 
sekä laaja sivuainekokonaisuus (vähintään 60 opintopistettä). Tutkinnon vähimmäislaajuuden saavutta-
miseksi tutkintoon tulee sisällyttää lisäksi vapaasti valittavia opintoja (pääsääntöisesti 25 op). 
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Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) kandidaatin tutkinnon rakenne, 
180 op 
 

 Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 20 

YK 1.  Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 

YK 2. Kieliopinnot 10 

YK 2.1.  Äidinkieli 4 

YK 2.1.1  Tieteellinen kirjoittaminen 2 

YK 2.1.2.  Puheviestintä  

YK 2.2.  Toinen kotimainen kieli 3 

YK 2.3.  Vieras kieli 3 

YK 3. Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 5 

YK 3.1.   Tvt-ajokortti 3 

YK 3.2.   Tvt/ SPSS:n perusteet 2 

YK 4.  Tilastollisen kuvauksen perusteet 3 

 Kasvatustieteen perusopinnot 25 

P 1.  Johdatus kasvatustieteisiin 5 

P 2.  Kasvatus yhteiskunta ja kulttuuri 5 

P 3.  Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 

P 4.   Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 

P 5.  Kohti tutkivaa työtapaa 5 

 Kasvatustieteen aineopinnot 50 

A 1. Yhteiset sisältöopinnot 17 

A 1.1.  Kasvatussosiologia  5 

A 1.2.  Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 

A 1.3.  Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 

A 1.4.  Kasvatustieteilijän toimintakentät 2 

A 2. Valinnaiset sisältöopinnot (valitaan kaksi) 10 

A 2.1.  Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 

A 2.2.  Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5 

A 2.3.  Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 

A 2.4.  Yhteisöllinen oppiminen 5 

A 2.5.  Kehittävä työntutkimus 5 

A 2.6.  Oppiminen ja muutostoimijuus 5 

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot 15 

A 3.1.  Tieteenfilosofia ja metodologia kasvatustieteissä I 3 

A 3.2.  Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 

A 3.3.  Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 

A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 6 + 2 

 Sivuaineopinnot: perus- ja aineopinnot yhdestä oppiaineesta 60 

 Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy 25 
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Sivuaineopiskelijoiden perus- ja aineopinnot 25 + 35 op 

 
Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus 

 Kasvatustieteen perusopinnot 25 

P 1.  Johdatus kasvatustieteisiin 5 

P 2.  Kasvatus yhteiskunta ja kulttuuri 5 

P 3.  Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 

P 4.   Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 

P 5.  Kohti tutkivaa työtapaa 5 

 Kasvatustieteen aineopinnot 35 

A 1. Yhteiset sisältöopinnot 15 

A 1.1.  Kasvatussosiologia  5 

A 1.2.  Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 

A 1.3.  Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 

A 2. Valinnaiset sisältöopinnot (valitaan kaksi) 10 

A 2.1.  Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 

A 2.2.  Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5 

A 2.3.  Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 

A 2.4.  Yhteisöllinen oppiminen 5 

A 2.5.  Kehittävä työntutkimus 5 

A 2.6.  Oppiminen ja muutostoimijuus 5 

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen) 6 

A 3.2.  Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 

A 3.3.  Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 

A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari  4 

 

  



5 
 

KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 

 

YK 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) 2 op  
YK 1. Individuell studieplan 
YK 1. Individual study plan 
Weboodin tunniste 65080: 65081 (I-osa), 65082 (II-osa) 
 
Tyyppi:  
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pääaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
II-osaan vaadittavat edeltävät opinnot: Katso A 4. Kandidaatin tutkielma ja sitä tukeva seminaari. 
 
Ajoitus: 
Hops-työskentely koostuu kahdesta osasta seuraavasti:  
 
I-osa: orientoiva osa (1 op) 
Suoritetaan opintojen alussa.   
 
II-osa: portfolio-osa (1 op)  
Suoritetaan kandidaatin tutkielmaseminaarin yhteydessä. 
 
Osaamistavoitteet: 
Hops-työskentelyyn osallistunut opiskelija osaa suunnitella opintojaan ja hänellä on kokonaiskuva alan 
asiantuntijuuden kehittymisestä. Lisäksi hän on sitoutunut oppiaineeseen ja opiskelijayhteisöön. 
 
Sisältö:  
Opintojakso muodostuu kahdesta osasta.  

I-osa: Orientoiva osa 1 op 

Opiskelija tutustuu ja orientoituu kasvatustieteen opiskeluun Helsingin yliopistossa, tekee 

opintosuunnitelma kandidaatin tutkintoon sekä aloittaa portfolion keräämisen. 

II-osa: Portfolio-osa 1 op 

Opiskelija reflektoi oppimistaan ja asiantuntijuutensa kehittymistä raportoimalla opintojensa aikana 

keräämänsä portfolion kautta. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opiskelijaneuvonnan, tiedekunnan sekä oppiaineen intranet sekä muu jaettava materiaali. 
 
Suoritustavat: 
I-osa: Osallistuminen tiedekunnan ja koulutuksen järjestämiin infotilaisuuksiin sekä henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman ja opintoihin orientoivan kirjoitelman tekeminen. II-osa: Portfoliosta raportoiminen ja 
oman oppimisen reflektoiminen kirjallisesti ja suullisesti.  
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Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. I-osan hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään 
hyväksyttyä opintosuunnitelmaa sekä orientoiva tehtävä. II-osan hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään 
portfoliosta raportoimista ja oman oppimisen reflektoiminen kirjallisesti ja suullisesti. 
 
Lisätiedot: 
Palautekyselyyn (1. vuoden Learn) vastaaminen opintojakson I-osan jälkeen. 
 
 

YK 2.1.1. Tieteellinen kirjoittaminen 2 op  
YK 2.1.1. Att skriva vetenskapliga texter 
YK 2.1.1. Scientific writing 
 
Katso tiedekunnan yhteisten kieli-, viestintä ja orientoivien opintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 
 
 

YK 2.1.2. Puheviestintä 2 op  
YK 2.1.2. Talkommunikation 
YK 2.1.2. Speech communication 
 
Katso tiedekunnan yhteisten kieli-, viestintä ja orientoivien opintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 
 
 

YK 2.2. Toinen kotimainen kieli 3 op  
YK 2.2. Det andra inhemska språket 
YK 2.2. Second national language 
 
Ks. tiedot Kielikeskuksen opinto-oppaasta. 
 
 

YK 2.3. Vieras kieli 3 op  
YK 2.3. Ett främmande språk 
YK 2.3. Foreign language 
 
Ks. tiedot Kielikeskuksen opinto-oppaasta. 
 
 

YK 3.1. Tvt-ajokortti 3 op  
YK 3.1. Ikt-körkort 
YK 3.1. Ict-driving license 
 
Katso tiedekunnan yhteisten kieli-, viestintä ja orientoivien opintojen tutkintovaatimukset 2016–2021 
 
 

YK 3.2. Tvt / SPSS:n perusteet 2 op  
YK 3.2. Ikt / Grunder i SPSS 
YK 3.2. Ict / Introduction to SPSS 
Weboodin tunniste 65083 
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Tyyppi:  
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot. 
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pääaineopiskelijat. 
 
Suoritustavat: 
Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson osana A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I -opintojaksoa. 
Suorittamalla A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I -opintojakson pääaineopiskelija saa 6 op aineopintoihin A 
3.3. opintojakson kohdalle sekä 2 op yleisopintoihin YK 3.2. opintojakson kohdalle. 
Ks. tutkintovaatimukset ja opetustiedot A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I -opintojakson kohdalta.  
 
 

YK 4. Tilastollisen kuvauksen perusteet 3 op  
YK 4. Beskrivande statistik  
YK 4. Introduction to descriptive statistics 
 Weboodin tunniste 65084 
 
Tyyppi:  
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pääaineopiskelijat. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee tilastollisen aineiston hankinnan, kuvaamisen ja tulkinnan perusilmiöt ja -käsitteet 
kasvatustieteissä. Opiskelija osaa myös tilastollisen ohjelman (kuten SPSS) peruskäytön. 
 
Sisältö: 
Kurssilla käsitellään tilastomenetelmien perusteita (aineiston kuvailua) ja muuttujien välisiä yhteyksiä. 
 
Suoritustapa:  
Luennot, harjoitusryhmät ja tentti. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  
Oheiskirjallisuus 

 Komulainen, E.  & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä.  
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/  

 Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2. painos). Tammi. 
 
Arviointi:  
Hyväksytty-hylätty.  
 
Lisätiedot  
Opintojakso tulee suorittaa ennen A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I -opintojaksoa. 
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PERUSOPINNOT 

 

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op  

Grundstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 
Basic studies in educational sciences 
Weboodin tunniste 65120 
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Osaamistavoitteet: 
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen teoreettiset 
perusteet ja keskeiset kysymyksiin. 
 
Arviointi: 
Perusopinnoista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon 
perusteella asteikolla 1-5. 
 
Sisältö:  
Opintokokonaisuuden keskiössä ovat kasvatustieteiden keskeiset sisällöt yleisen ja aikuiskasvatustieteen 
näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa tutustutaan sisällöllisesti ja menetelmällisesti erityisesti seuraaviin 
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tutkimuksen painoaloihin:  
 

 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri  

 Opetus ja oppiminen 

 Työ, toiminta ja innovaatiot 

 
Lisätiedot: 
Opinnot ovat yhteisiä pää- ja sivuaineopiskelijoille. 
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P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 
P 1. Introduktion till pedagogik  
P 1. Introduction to Educational sciences 
Weboodin tunniste 65121  
 
Tyyppi:  
Perusopinnot  

Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 

Osaamistavoitteet:  
Opintojakson myötä opiskelija on perehtynyt kasvatustieteisiin tieteenalana, harjoitellut tiedonkäsittelyä 
sekä tutustunut kasvatustieteelliseen kirjoittamiseen. 

 
Sisältö:  
Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2004, myös uudempi painos käy, saatavilla myös e-kirjana). 

Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY. 

Lisäksi seuraavat opettajan osoittamin osin: 

 Sawyer, Keith (2014, Ed., saatavilla myös e-kirjana) Cambridge Handbook of the Learning Sciences. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 Apple, Michael W, Ball Stephen J, & Gandin, Luis Armando (2009). The Routledge International 

Handbook of the Sociology of Education. London: Routledge.  

 Malloch, Margaret, Cairns, Len, Evans, Karne & O’Connor, Bridget (2010, saatavilla myös e-kirjana) 

The SAGE Handbook of Workplace Learning. London: SAGE. 

 
Suoritustapa:  
Luennot, ryhmätyöt ja tieteenalakohtainen kirjoitustehtävä. Sivuaineopiskelijan on mahdollista suorittaa 
opintojakso myös laajemmalla kirjoitustehtävällä tai tentillä. 
 
Arviointi:  
Opintojakson arviointi toteutetaan vertaisarviointina. Sivuaineopiskelijoiden itsenäinen 
suoritusmahdollisuus arvioidaan tehtävän/ tentin perusteella. 
 
Arvosana:  
Hyväksytty-hylätty 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 1. Johdatus kasvatustieteisiin (3 op). 
Opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.  
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P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
P 2. Bildning, samhälle och kultur 
P 2. Education, society and culture 
Weboodin tunniste 65122 
 
Tyyppi:  
Perusopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus 
kasvatustieteisiin. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen 
tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden 
tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen 
monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia 
erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, 
ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, saatavilla e-kirjana, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät) 

Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6).  

 Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S., & Palmu, T. (Toim.). (2005). Kohtaamisia kasvatuksen ja 

koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura.  

 
Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia 
artikkeleita n. 15 kpl, joista opiskelija valitsee n. 5 kpl oman kiinnostuksensa perusteella. Kullekin luennolle 
tarjotaan 2–3 vaihtoehtoista artikkelia, joista opiskelija keskittyy yhteen. Artikkelit ovat esimerkiksi 
seuraavat, opettaja voi osoittaa kirjallisuutta myös listan ulkopuolelta: 

 Apple, M. 1990. On analysing hegemony. Teoksessa Apple, M. Ideology & Curriculum. 2. painos. 

New York: Routledge, 1–25. 

 Rinne, R. & Kivirauma, J. 2003. Koulutuksen ja syrjäytymisen muuttuva yhteys. Teoksessa Rinne, 

Risto & Kivirauma, Joel (toim.) Koulutuksellista alaluokkaa etsimässä: Matala koulutus 

yhteiskunnallisen aseman määrittäjinä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Tutkimuksia: Suomen 

Kasvatustieteellisen Seuran tutkimuksia 18, 13–78. 

 Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2000–2013. Kasvatussosiologia. Luku 3. Koulutuksen 

muotoutuminen ja sen selitykset. Helsinki: WSOY. 

 Brunila, K. 2011. Mielentilan markkinoilla. Rikostaustaisten nuorten aikuisten koulutus, ohjaus ja 

kuntoutus. Nuorisotutkimus, erikoisnumero Väkivalta ja kiusaaminen 2/2011, 81–95. 

 Brunila, K. 2011. The Projectisation, Marketisation and Therapisation of Education. European 

Educational Research Journal 10 (3), 425–437. 
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 Guttorm, H., Arvola-Orlander, A., Niemi, A-M., Vaahtera, E., Mertanen, K., Tammi, T., Mononen-

Batista Costa, S., Brunila, K., Kouhia, A., Paakkari, A., Kainulainen, V. & Ikävalko, E. 2014. 

Akateeminen kapitalismi ja kollektiivisuuksien paradoksaalisuudet tohtorikoulutuksessa. 

Aikuiskasvatus 34 (2), 121–128. 

 Lappalainen, S. 2009. Making differences and reflecting on diversities: embodied nationality among 

preschool children. International Journal of Inclusive Education 13 (1), 63–78. 

 Käyhkö, M. 2011. Vieras omassa perheessä. Koulussa hyvin menestyneiden tyttöjen koulunkäynti 

työläisperheessä. Kasvatus 42 (5), 415–426. 

 Lappalainen, S. 2014. Locality, mobility and labour market citizenship: reflections of Finnish 

vocational students in social services and health care. Pedagogy, Culture & Society 22 (3), 425–445. 

 Riitaoja, A.L. 2013. Toiseuksien rakentuminen koulussa: Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden 

helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 346. 

Luku 2 (sivut 7–30).  

 Wimmer, A., & Glick Schiller, N. 2002. Methodological nationalism and beyond: Nation–state 

building, migration and the social sciences. Global Networks 2 (4), 301–334. 

 de Oliveira Andreotti, V., Biesta, G. & Ahenakew, C. 2014. Between the nation and the globe: 

education for global mindedness in Finland. Globalisation, Societies & Education. 

Yliopisto yhteiskunnassa – tutkimuksen ja tutkijoiden tehtävistä sekä rooleista 

 Dyrness, A. 2008. Research for Change versus Research as Change: Lessons from a Mujerista 

Participatory Research Team. Anthropology & Education Quarterly, 39 (1), 23–44. 

 Hale, C. R. (toim.) 2008. Engaging Contradictions. Theory, Politics, and Methods of Activist 

Scholarship. Berkeley and Los Angeles, CA.: University of California Press. Luetaan seuraavat luvut: 

Calhoun, G.: Foreword, xiii-xxvi, ja Hale, C.R.: Introduction, 1–28.  

 Ryynänen, S. & Suoranta, J. 2014. Mitä taisteleva tutkimus on? Teoksessa Ryynänen, S. & Suoranta, 

J. (Toim.) Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into Kustannus. 

 
Suoritustavat: 
Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisilla suoritustavoilla 

1) Luennot ja kirjallinen tehtävä  

2) Kirjallinen kuulustelu. 

 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu suoritustavassa 1) luentoihin ja kirjallisuuteen sekä opiskelijan kirjoittamaan 
kirjalliseen työhön, jonka avulla opiskelija tunnistaa kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen 
tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä ja suoritustavassa 2) kirjalliseen kuulusteluun. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 

op). Opintojakson P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.  
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P 3. Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
P 3. Lärandets och undervisningens grunder 
P 3. Introduction to learning and teaching 
Weboodin tunniste 65123 
 
Tyyppi:  
Perusopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus 
kasvatustieteisiin. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden 
merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. 
 
Sisältö:  
Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  
 • Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011, saatavilla myös e-kirjana). Teaching for quality learning at 

university. Open University Press. (luvut 2 ja 3) 
 • Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401. 
 • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 

13)  
 • Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6) 
 

Opetuksen korvaava kirjallisuus edellisten lisäksi: 

 Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (kokonaan) 
 
Suoritustavat: 
Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisilla suoritustavoilla 

1) Luennot ja kirjallinen tehtävä (ks. kirjallisuus edellä) 
2) Kirjallinen kuulustelu (kirjallisuus kuten edellä, paitsi Jensen, M. (Red) KOKONAAN) 

 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 
op). Opintojakson P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa. 
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P 4. Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op 
P 4. Lärande och expertis i arbetslivet, organisationer och nätverk 
P 4. Learning and expertise in the working life, organisations and networks 
Weboodin tunniste 65124 
 
Tyyppi:  
Perusopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus 
kasvatustieteisiin. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen 
sekä asiantuntijuuden yhteiskunnalliset haasteet, historialliset perusmuodot ja teoreettiset pääsuuntaukset. 
 
Sisältö:  
Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden 
oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007) Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön 

oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor. 

 Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden. 

  
Opetuksen korvaava kirjallisuus edellisten lisäksi: 

 Engeström, Y. (2004) Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino 

 Tikkamäki, K. (2006, saatavilla myös e-kirjana) Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. 

Tampere University Press. 

 
Suoritustavat: 
Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisilla suoritustavoilla 

3) Luennot ja soveltava kirjallinen tehtävä.  

4) Kirjallinen kuulustelu. 

 
Arviointi: 
0–5. Lopputehtävässä edellytetään kurssin käsitteiden käyttämistä opiskelijan valitseman työpaikan tai -
prosessin erittelyyn.  
 
Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja 
verkostoissa (4 op). Opintojakson P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa suorittanut ei voi 
suorittaa tätä opintojaksoa. 
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P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
P 5. Orientering till pedagogisk forskning 
P 5. Orientation to research work in education 
Weboodin tunniste 65125 
 
Tyyppi:  
Perusopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus 
kasvatustieteisiin. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opiskelija on tutustunut ja oppinut tieteellisesti suhtautumaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, 

kasvatustieteelliseen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöön.   
 
Sisältö:  
Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja 
tiedeyhteisöihin  
 
Suoritustavat: 
Kontaktiopetus, ryhmätyö ja tutkijatapaamiset sekä kirjalliset tehtävät. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. 
WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa) 

 
Oheiskirjallisuus: 

 Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.  

 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu kurssin aikana kirjoitettuihin teksteihin sekä tenttiin. 
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AINEOPINNOT  

  

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 50 op 

Ämnesstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 
Subject studies in educational sciences 
Weboodin tunniste 65220 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat.  
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Aineopintojen myötä opiskelija on laajentanut kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan perehtymällä 
kasvatustieteiden keskeisiin teoriasisältöihin, metodeihin ja tutkimustietoon. Opiskelijalla on valmiuksia 
soveltaa ja arvioida kasvatustieteellistä tietoa erilaisissa kasvatusta ja koulutusta koskevissa kysymyksissä, 
kokemusta kasvatustieteellisestä tutkimustyöstä ja valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen. 
 
Arviointi:  
Aineopinnoista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon 
perusteella asteikolla 1–5. Kandidaatin tutkielman arvosana ei vaikuta aineopintojen kokonaisarvosanaan. 
 
Sisältö:  
Opintokokonaisuuden keskiössä ovat kasvatustieteiden keskeiset sisällöt yleisen ja aikuiskasvatustieteen 
näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa perehdytään sisällöllisesti ja menetelmällisesti erityisesti seuraaviin 
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tutkimuksen painoaloihin:  

 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri  

 Opetus ja oppiminen 

 Työ, toiminta ja innovaatiot 

 
Aineopinnot muodostuvat A 1. Yhteisistä sisältöopinnoista (17 op), A 2. Valinnaisista sisältöopinnoista (10 
op), A 3. Tutkimusmenetelmäopinnoista (15 op) sekä A 4. Kandidaatin tutkielmasta ja sen tekemistä 
tukevasta seminaarista (8 op). A 1. Yhteiset sisältöopinnot eli opintojaksot A 1.1.–A 1.4. ovat kaikille 
pääaineopiskelijoille pakollisia opintoja. A 2. Valinnaisista sisältöopinnoista opiskelijan tulee valita 
opintojaksoista A 2.1.–A 2.6. kaksi opintojaksoa. A 2. Valinnaisiin sisältöopintoihin opiskelija voi myös valita 
ruotsinkielisen koulutusohjelman pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) tutkintovaatimusten (2016–2019) 
aineopintojen valinnaisia sisältöopintoja (Ä 2. Valbara substansstudier).  
 
Lisätiedot: 
Sivuaineopiskelijoiden aineopinnot 35 op. 
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A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op 
A 1.1. Utbildningssociolgi 
A 1.1. Sociology of education 
Weboodin tunniste 65221 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä 
sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
ymmärtää sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaa jäsentää 
koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta ja koulutusta sosiaalisena toimintana, joka tapahtuu erilaisissa 
sosiaalisissa prosesseissa ja yhteisöissä kuten luokkahuoneissa sekä perheissä. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista, esimerkiksi: 

 Aittola, T. (Toim). (2012, saatavilla myös e-kirjana) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. 
Gaudeamus. 

 Ball, S. J. (Ed). (2000/2004, saatavilla myös e-kirjana). Reader in sociology of education. 
Routledge Falmer. 

 Lauder, H., Brown, P., Dillabough, J-A., & Halsey, A. H. (Eds.). (2006). Education, globalization 
and social change. Oxford University Press. 

 Varjo, J. & Kalalahti, M. & Silvennoinen, H. 2014: Families, school choice and democratic 
iterations on the Right to Education and Freedom of Education in Finnish municipalities. Journal 
of School Choice 8 (1), 20–48. 

 Kivinen, O., Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012: Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus 
Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5), 559–566. 

 Kalalahti, M. & Karvonen, S. & Rahkonen, O. 2011. Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja 
koulumyönteisyys. Sosiologia 48 (3), 221–237. 

 
Suoritustavat: 
Luennot ja kirjallinen yksilö- tai ryhmätyö. 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu kurssilla osoitettuun kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jonka avulla opiskelija 
osoittaa pystyvänsä analysoimaan esimerkiksi kasvatuksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ehtoja sekä 
mahdollisuuksia.  

Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 1.2. Kasvatussosiologia (4 op). Opintojakson A 1.2. 
Kasvatussosiologia suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 1.1. Kasvatussosiologia (5 op). 
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A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op 
A 1.2. Lärandeforskningens klassiker 
A 1.2. Classics of learning research 
Weboodin tunniste 65222 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee klassisten oppimisen tutkijoiden tieteellisten töiden pääkohtia. 
 
Sisältö:  
Opintojakson sisältönä on klassisten oppimisen tutkijoiden elämäntyöhön ja heidän tieteellisen työnsä 
pääkohtiin perehtyminen. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opettajan osoittama kirjallisuus. 
 
Suoritustavat: 
Opiskelijat suunnittelevat pienryhmissä esityksiä oppimisen tutkijoista ja heidän tieteellisestä 
elämäntyöstään ja toteuttavat nämä esitykset lähiopetustapaamisissa. Esiteltävät tutkijat valitaan yhdessä 
opettajan kanssa. 
 
Arviointi: 
0-5. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja valmistettuihin esityksiin. 
  
Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa A 1.3 Oppimisen teoreettiset 
perusteet (4 op). Opintojakson A 1.3 Oppimisen teoreettiset perusteet suorittaneet eivät voi suorittaa 
opintojaksoa A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot (5 op). 
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A 1.3 Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op 
A 1.3. Kompetensutveckling i arbetslivet 
A 1.3. Building competencies in and for work 
Weboodin tunniste 65223 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee osaamisen kehittämistä työelämässä taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden 
käsitteiden kautta. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään osaamisen käsitteellisiä ja käytännöllisiä viitekehyksiä historiallisessa 
perspektiivissä, edeten yksilöllisen taidon käsitteestä hajautettuun asiantuntemukseen ja organisaation 
dynaamiseen kyvykkyyteen.  
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Virkkunen, J., Ahonen, H., Schaupp, M. & Lintula, L. (2010) Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen 

mahdollisuus. Raportteja / Kansallinen työelämän kehittämisohjelma; 70. TEKES. 

 Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden. 

 
Suoritustavat:  
Luentokurssi, johon sisältyy esseetehtävä. 
 
Arviointi: 
0–5. Esseetehtävässä edellytetään osaamisen muutoksen analysointia opiskelijan valitsemassa 
organisaatiossa. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä (4 op). 
Opintojakson A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 
1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä (5 op). 
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A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät 2 op 
A 1.4. Verksamhetsområden inom pedagogik och vuxenpedagogik 
A 1.4. Educational professionals sphere of activities 
Weboodin tunniste 65224 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pääaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. 
 
Ajoitus: 
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen toisena tai kolmantena lukuvuonna. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatustieteilijöiden toimintakentät erityisesti 
työmarkkinoiden näkökulmasta ja tietää, minkälaisia uramahdollisuuksia koulutus tarjoaa. Hänellä on myös 
ymmärrys alan kvalifikaatiovaatimuksista toimi- ja tehtäväaloittain sekä käsitys siitä, miten omia valmiuksia 
ja osaamistaan voi kehittää edelleen. 
 
Sisältö:  
Opintojakso koostuu yliopiston urapalveluiden ja työntekijäjärjestöjen asiantuntijaesityksiin sekä 
alumnivierailuihin, jotka muodostavat monipuolisen kokonaiskuvan kasvatustieteilijöiden toimintakentistä 
ja asemasta työmarkkinoilla 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Asiantuntijoiden esitykset ja valikoima verkossa tarjolla olevia lisämateriaaleja. 
 
Suoritustavat: 
Asiantuntijoiden ja alumnien esitysten seuraaminen ja näiden pohjalta käytäviin keskusteluihin 
osallistuminen sekä itsenäinen esityksiin ja omaan reflektointiin perustuva osaamistehtävä. 
 
Arviointi: 
Opintojakson arviointi on hyväksytty/hylätty. 
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A 2.1. Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op 
A 1.2. Bildning, utbildning, arbetslivet och jämlikhet 
A 2.1. Education, Working life and Equality 
Weboodin tunniste 65225 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Suositellaan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.1. 
Kasvatussosiologia. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee monipuolisesti ja osaa tarkastella kriittisesti tasa-arvon ja eriarvoisuuden kysymyksiä 
kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.  
 
Sisältö:  
Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta, koulutusta ja työelämää monipuolisesti ja kriittisesti eriarvoisuuden 
ja tasa-arvon näkökulmista. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaansa 
kuin kasvatusta, koulutusta ja työelämää laajemmin eriarvoisuuden ja tasa-arvon näkökulmista. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Kirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa. 
Tasa-arvo 

 Kantola, K., Nousiainen, K. & Saari, M. (toim.) 2014. Tasa-arvo toisin nähtynä. Gaudeamus.  
 Brunila, K. (2009). Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopisto, 

Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222. 
 Fraser, N. (2008/2009, saatavilla myös e-kirjana). Scales of justice: reimagining political space in a 

globalizing world. New York: Columbia University Press. 
Lapset, nuoret, syrjäytyminen 

 Helne, T. (2002). Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes. 
 Satka, M., Alanen, L., Harrikari, T. & Pekkarinen, E. (2011). Lapset, nuoret ja muuttuva 

hallinta. Vastapaino. 
 Lappalainen, S. (2006). Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen 

käytännöissä. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 205  
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus  

 Filander, K., & Vanhalakka-Ruoho, M. (Toim.). (2009). Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. 
vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 

 Siivonen, P. 2010. From a Student to Lifelong consumer of education? Finnish Educational Research 
Association, Research in Educational Sciences 47. 

 Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset 
eronteot. Gaudeamus.  

 Työelämä, koulutuksen markkinoituminen 
 Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino. 
 Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M., Lappalainen, S. 2010. Yrittäjyyskasvatus hallintana. 

Tampere: Vastapaino. 
 Lempiäinen, K. & Silvasti, T. 2014 (toim.) Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat 

Suomessa. Tampere: Vastapaino.  
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Eronteoista  

 Lehtonen J., & Mustola, K. (Toim.). (2004, saatavilla myös e-kirjana). ”Eihän heterotkaan kerro…” 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Työministeriö. 

 Taavetti, R: Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus (2015). ISBN 
978-952-5994-69-8. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-
julkaisuja 25. 

 Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen, 
Kehitysvammaliiton tutkimuksia 1/2008. http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-
content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf 

 Ojala, H., Palmu, T., Saarinen, J. (2009, saatavilla myös e-kirjana). Sukupuoli ja toimijuus 
koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. 

 Ahmed, S. (2012). On being included. Racism and Diversity in Institutional Life. Durham: Duke 
University Press. 

 
Suoritustavat:  
Luennot, kirjallisuus ja tieteellinen essee. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 
suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jonka avulla opiskelija osoittaa pystyvänsä 
analysoimaan eriarvoisuuden ja tasa-arvon kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.  
 
Lisätiedot: 
Opintojakso voidaan opettaa suomeksi tai englanniksi. 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo (4 op).  
Opintojakson A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 2.1. 
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo (5 op). 
 
  

http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf
http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf
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A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5op 
A 2.2. Utvecklingslinjer i utbildningspolitik och -ekonomi 
A 2.2. Trajectories in the politics and economy of education 
Weboodin tunniste 65226 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Suositellaan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.1. 
Kasvatussosiologia. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opiskelija tuntee koulutuspolitiikan ja talouden toimijoita ja keskeistä käsitteistöä sekä on tutustunut 
erilaisiin näkökulmiin ja menetelmiin koulutuksen, politiikan ja talouden välisten suhteiden analysoinnissa. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää koulutusta ja sen järjestämistä taloudellisena 
toimintana osana yhteiskuntapolitiikkaa.   
 
Sisältö:  
Poliittisten ja taloudellisten kehityslinjojen kuvausten kautta kurssilla annetaan kokonaiskuva koulutuksen 
organisoitumisen historiasta ja siihen liittyneistä toimijuuden lokaaleista, kansallisista ja globaaleista 
tasoista. Poliittista ja taloudellista muutosta hahmotetaan historian jatkuvuuksia, katkoksia ja toiminnan 
mahdollisuuksia jäsentävillä teorioilla. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa artikkeleita seuraavista tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista: 

 Heikkilä, J., Juva, S., Kettunen, T., Lahtinen, M. & Tiihonen, R. 2008. Koulutuksen talouden käsikirja. 
PS-Kustannus. 

 Kauko, J. (2011, saatavilla myös e-kirjana). Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa. Väitöskirja. 
Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 239. Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 

 Kettunen, P. & Simola, H. 2012. (toim.) Tiedon ja osaamisen Suomi – Kasvatus ja koulutus 1960-
luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

 Kosunen, S. 2014. Reputation and parental logics of action in local school choice space in Finland. 
Journal of Education Policy. 29, 4, 443–466. 

 Simola, H., Rinne, R.,Varjo, J. & Kauko, J. 2013: The Paradox of Educational Race – How to win the 
rankings by sailing to headwind. Journal of Education Policy 28 (5), 612–633. 

 Soderstrom, M. & Uusitalo, R. 2010.School Choice and Segregation: Evidence from an Admission 
Reform. Scandinavian Journal of Economics. 112, 1, 55–76. 

 
Suoritustavat: 
Luennot ja kirjallinen yksilö- tai ryhmätyö. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 
suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jossa arvioidaan kuinka hyvin opiskelija pystyy 
analysoimaan koulutusta keskeisten teoreettisten käsitteiden avulla historiallisesti rakentuneena 
taloudellisena ja sosiaalisena ilmiönä. 
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Lisätiedot: 
Opintojakso voidaan opettaa suomeksi tai englanniksi. 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous (4 
op). Opintojakson A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous suorittaneet eivät voi suorittaa 
opintojaksoa A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op). 
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A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op 
A 2.6. Inlärnings- och motivationspsykologi 
A 2.6. The psychology of learning and motivation  
Weboodin tunniste 65227 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Suositellaan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.2. 
Oppimisen tutkimuksen klassikot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee oppimista ja motivaatiota käsitteleviä kasvatuspsykologisia käsitteitä, teorioita ja alan 
keskeistä tutkimusta. 
 
Sisältö:  
Oppiminen ja motivaatio kasvatuspsykologisesta yksilön näkökulmasta.  
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden, johon kuuluu ainakin osittain 
seuraavat teokset: 

 Alexander, P. A., & Winne, P. H. (2006). Handbook of educational psychology. Erlbaum. 

 Wentzel, K., & Wigfield, A. (2009, saatavilla myös e-kirjana). Handbook of motivation at school. 

Routledge. 

 
Suoritustavat: 
Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, oppimistehtäviä ryhmissä ja itsenäisesti sekä oppimispäiväkirja. 
Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen luennoilla ja ryhmissä sekä kirjallisiin tehtäviin. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso voidaan opettaa joko suomeksi tai englanniksi. 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op. 
Opintojakson A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 
2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op. 
 
  



25 
 

A 2.4. Yhteisöllinen oppiminen 5 op 
A 2.4. Kollaborativt lärande  
A 2.4. Collaborative learning 
Weboodin tunniste 65228 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Suositellaan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.2. 
Oppimisen tutkimuksen klassikot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee yhteisöllisen oppimisen keskeisiä teorioita, viitekehyksiä ja menetelmiä. Hän on tutustunut 
joukkoon yhteisöllisen oppimisen empiirisiä tutkimuksia ja niiden menetelmiä sekä oppinut hahmottamaan 
yhteisöllisen oppimisen pedagogisia lähestymistapoja eri konteksteissa (esimerkiksi koulu-työelämä; 
muodollinen-ei-muodollinen, tavanomainen-teknologian välittämä oppiminen).  Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija pystyy ohjatusti osallistumaan jonkun yhteisölliseen oppimiseen liittyvän tapauksen, sovelluksen 
tai kehittämiskokeilun seuraamiseen ja arviointiin. 
 
Sisältö:  
Opintojakso toteutetaan luentojen ja ryhmätyöskentelyn välityksellä.  
Opintojakso voidaan toteuttaa myös käänteisoppimisena: Opiskelijoiden edellytetään perehtyvän opetus-
materiaaliin (kirjalliset lähteet, videoidut miniluennot) etukäteen ja tekevän niihin liittyviä ennakkotehtäviä 
ja valmistautuvan opintojakson yhteisiin tapaamisiin. Tapaamiset käytetään yhteisölliseen työskentelyyn 
valittujen haastavien teemojen kanssa opettajan palautteen ja ohjauksen tuella. Opintojaksoon voi liittyä 
myös jonkun yhteisöllisen oppimisen kokeilun havainnointi ja tutkimuksellinen raportointi. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Hakkarainen, K, Lipponen, L., & Lonka, K. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri 

oppimisen sytyttäjinä. WSOY. 

 Osia teoksesta Hmelo-Silves, C., Chinn, C. A., Chan, C. & O’Donnell, A. (2013, saatavilla myös  

e-kirjana). The international handbook of collaborative learning. London: Routledge.  

 Opettajan osoittamat artikkelit. 

 
Suoritustavat: 
Luennot, ryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 
suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä opintojaksolla tuotettuihin kirjallisiin tehtäviin. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso voidaan opettaa joko suomeksi tai englanniksi.  
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö. Opintojakson A 
2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 2.4. Yhteisöllinen 
oppiminen. 
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A 2.5. Kehittävä työntutkimus 5 op 
A 2.5. Utvecklande arbetsforskning 
A 2.5. Developmental work research 
Weboodin tunniste 65229 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Suositellaan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.3. 
Osaamisen kehittäminen työelämässä. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kehittävän työntutkimuksen teoreettisiin perusteisiin, 
tyypillisiin tutkimusasetelmiin, metodologiaan ja sovellutuksiin. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaa painottaen tutustumista 
konkreetteihin tutkimushankkeisiin ja työorganisaatioiden käytännön kokemuksiin kehittävän 
työntutkimuksen hankkeista. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opettaja osoittaa opintojakson kirjallisuuden seuraavista: 

 Engeström, Y. (2005) Developmental work research. Expanding activity theory in practice. 

Lehmanns Media. 

 Engeström, Y., Lompscher, J. & Rückriem, G. (Eds.) (2005) Putting activity theory to work: 

Contributions from developmental work research. Lehmanns Media. 

 Sannino et al (2009, saatavilla myös e-kirjana) Learning and Expanding with Activity Theory. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Suoritustavat:  
Luentokurssi ja ryhmätyönä tehtävä essee. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 
suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
 
Arviointi:  
0–5. Esseessä edellytetään kurssin käsitteiden soveltamista analysoitaessa työorganisaation ja/tai 
tutkijaryhmän edustajien haastatteluja.  
 
Lisätiedot: 
Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.8. Developmental work research (4 op). 
Opintojakson A 2.8. Developmental work research suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 2.5. 
Kehittävä työntutkimus (5 op). 
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A 2.6. Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op 
A 2.6. Lärande och förändringsagenter     
A 2.6. Learning and transformative agency 
Weboodin tunniste 65230 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Suositellaan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.3. 
Osaamisen kehittäminen työelämässä. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee toimijuuden käsitteen sekä erityisesti muutostoimijuutta koskevia teorioita ja tutkimusta. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään toimijuuden käsitteellisiä viitekehyksiä ja niiden sovelluksia kasvatustieteissä. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Sannino, A. (2015). Special issue: The emergence of transformative agency and double stimulation: 

Activity-based studies in the Vygotskian tradition. Learning, Culture, and Social Interaction, 4. 

 Sannino, A. (2010). Teachers’ talk of experiencing: Conflict, resistance and agency. Teaching and 

Teacher Education, 26, 838–844. 

 Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden. 

 
Suoritustavat: 
Luentokurssi ja kirjallinen tentti tai esseetehtävä. Opintojaksosta voidaan järjestää itsenäiseen kirjalliseen 
suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus. 
 
Arviointi: 
0–5. Tentissä/esseetehtävässä edellytetään toimijuutta koskevien teorioiden soveltamista käytännön 
esimerkkiaineiston analyysissa.   
 
Lisätiedot: 
Opintojakso järjestetään suomeksi tai englanniksi. 
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A 3.1. Tieteenfilosofia ja metodologia kasvatustieteissä I 3 op 
A 3.1. Vetenskapsfilosofi och metodologi I pedagogik I 
A 3.1. Philosophy and Methodology of Science in Education I 
Weboodin tunniste 65231 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pääaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.  
 
Ajoitus: 
Opintojakso suositellaan suorittavaksi ennen A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I ja A 3.3. Kvantitatiivinen 
tutkimusote I -opintojaksoja. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisen ajattelun perusteita sekä ihmistieteellisen ja 
kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä metodologisia lähtökohtia. Opiskelija hallitsee keskeisiä 
tieteenfilosofisia ja metodologisia käsitteitä ymmärtääkseen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita. 
 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään tieteenfilosofian ja metodologian keskeisiä lähtökohtia, tieteen ja tieteellisen 
tutkimuksen ominaispiirteitä, erilaisia metodologian ja tietoteorian malleja sekä ihmistieteellisen ja 
kasvatustieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden, johon kuuluu ainakin osittain: 

 Holma, K., & Mälkki, K. (Toim.). (2011, saatavilla myös e-kirjana). Tutkimusmatkalla. Teoria, 
metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Gaudeamus. 

 Kakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. (2006). Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. 
Helsinki: Gaudeamus. 

 Raatikainen, P. (2004, saatavilla myös e-kirjana). Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus. 
    

 
Suoritustavat: 
Aktiivinen osallistuminen luennoille keskusteluineen ja näihin sisältyvä tentti, essee tai muu kirjallinen 
tehtävä.  
 
Arviointi: 
0–5. Arvioinnin perustana on se, että opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida erilaisia tieteenfilosofian ja 
metodologian lähtökohtia. 
 
Lisätiedot: 
Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 3.1. Tieteenfilosofia I (4 op). Opintojakson A 3.1. 
Tieteenfilosofia I suorittaneet eivät voi suorittaa tätä opintojaksoa. 
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A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op  
A 3.2. Kvalitativa forskningsmetoder I 
A 3.2. Qualitative research approach I  
Weboodin tunniste 65232 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. Opintojakso A 3.1. Tieteenfilosofia ja 
metodologia kasvatustieteissä I suositellaan olevan suoritettu tai suoritettavaksi samanaikaisesti. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia 
mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla tarkastellaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja. Opiskelija perehtyy 
laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen 
tutkimuksen suunnittelua, toteutusta (aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa) ja arviointia. 
Opintojakson tarkoituksena on innostaa opiskelijoita laadullisen tutkimuksen soveltamiseen. Opintojaksolla 
perehdytään laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, 
aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, valtaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.  
Luennot toteutetaan yhteistyössä harjoitusryhmien pitäjien kanssa niin että kukin harjoitusryhmän vetäjä 
osallistuu myös yhden luentokerran pitämiseen. Luennossa voi hyödyntää omaa tutkimusta. Luentojen 
osana toteutetaan myös pienimuotoisia harjoitustehtäviä.  
Harjoitusryhmissä keskustellaan, kirjoitetaan, luetaan ja tuotetaan pienimuotoinen aineisto ja analysoidaan 
sitä eri tavoin kollektiivisesti. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Opettajan metodologisia näkökulmia sisältävistä tieteellisistä artikkeleista koostuva kokonaisuus.  
Oheiskirjallisuus opettajan osoittamin osin: 

 Denzin, Norman & Lincoln, Yvonna (2011) The SAGE handbook of qualitative research. Thousand 
Oaks, CA: SAGE. 

 
Suoritustavat: 
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentoihin ja harjoituksiin liittyvät tehtävät ja lukemisto, joka 
koostuu opettajan kokoamista tieteellisistä artikkeleista.  Opettaja voi koota artikkelit myös yhteistyössä 
mahdollisten vierailevien luennoitsijoiden kanssa. 
 
Arviointi: 
0–5. Arviointi koostuu opiskelijan laatimasta tutkimuspäiväkirjasta ja harjoitusryhmään osallistumisesta sekä 
siitä raportoinnista. 

Lisätiedot: 
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin ilman harjoitusryhmiin osallistumista. 
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A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op  
A 3.3. Kvantitativa forskningsmetoder I 
A 3.3. Quantitative research approach I 
Weboodin tunniste 65233 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso YK 4. Tilastollisen kuvauksen 
perusteet 3 op tai vastaavat tiedot. Opintojakso A 3.1. Tieteenfilosofia ja metodologia kasvatustieteissä I 
suositellaan olevan suoritettu tai suoritettavaksi samanaikaisesti. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset.  
Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida siitä. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla opiskelija perehtyy tutkimuksen tekoon ja raportointiin. Hän hankkii kvantitatiivisen 
tutkimusaineiston sekä perehtyy kasvatustieteen kannalta keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja 
tilastolliseen päättelyyn. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

Oheiskirjallisuus: 

 Vehkalahti, K. (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi. 

 Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2. painos). Tammi. 

 
Suoritustavat: 
Pääaineopiskelijat: Luennot, omatoiminen työskentely ja harjoituksiin osallistuminen. 
Sivuaineopiskelijat: Luennot ja omatoiminen työskentely. 
 
Arviointi: 
0–5. Pääaineopiskelijoiden arviointi muodostuu kolmesta osasta (2 luento-osuutta ja harjoitukset).   
0–5. Sivuaineopiskelijoiden arviointi perustuu kahden luento-osuuden arviointiin. 
 
Lisätiedot: 
Aineopintojen tutkimusmenetelmäopintoihin sisältyvien 6 opintopisteen lisäksi pääaineopiskelijan 
opintojaksoon sisältyy 2 opintopistettä yleisopintoihin kuuluvia tieto- ja viestintätekniikan opintoja 
(opintojakso YK 3.2. Tvt/ SPSS:n perusteet 2 op). 
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin ilman harjoitusryhmiin osallistumista. 
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A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukeva seminaari 8 op  
A 4. Kandidatavhandling och seminarium som stöder forskningsprocessen 
A 4. Bachelor’s thesis and seminar 
Weboodin tunniste: 
A 4.1. Kandidaatin tutkielman tekemistä tukeva seminaari 2 op 65234  
A 4.2. Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 6 op 65236 

  
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen pääaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, A 1. Yhteiset sisältöopinnot lukuun ottamatta 
A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät -opintojaksoa sekä A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelijalla on kokonaiskuva kasvatustieteellisestä tutkimusprosessista. Hän osaa integroida ja syventää 
aikaisemmin opittua tutkimustyöhönsä sekä on harjoitellut tieteellistä argumentointia. 
 
Sisältö:  
Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan kasvatustieteellisestä tutkimusprosessista perehtymällä alan 
kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin, tekemällä itse pienimuotoisen tutkimuksen, kirjoittamalla 
tutkimusraportin ja osallistumalla seminaarityöskentelyyn. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Oheiskirjallisuus: 

 Hirsjärvi S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi. 

 Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman 

kirjoittamiseen. WSOY. 

 
Suoritustavat: 
Yksilötyönä tehty kandidaatin tutkielma sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. 
 
Arviointi: 
Hyväksytty kandidaatin tutkielma arvostellaan asteikolla 0–5. 
Hyväksytty seminaari arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 
 
Lisätiedot: 
Opintojaksoon kuuluu palautekyselyyn (3. vuoden Learn) vastaaminen. 
Kandidaatin tutkielman laajuus on 6 op. Seminaarin laajuus on 2 op. 
Kandidaatin tutkielman osana suoritetaan kypsyysnäyte, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman 
alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa (koulusivistyskielen mukaisesti). 
Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen 
tekemistä tukeva seminaari (10 op). Opintojakson A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukeva 
seminaari (10 op) suorittaneet eivät voi suorittaa tätä opintojaksoa.  
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A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 4 op  
A 5. Seminariearbete och seminarium för biämnesstuderande 
A 5. Seminar work and seminar for minor subject students 
Weboodin tunniste 65235 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Kasvatustieteen sivuaineopiskelijat. 
 
Edeltävät opinnot: 
Perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. Yhteiset 
sisältöopinnot on suoritettu (15 op).  
 
Osaamistavoitteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää kasvatustieteellisiä tutkimusprosesseja, niihin 
liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.  
 
Sisältö: 
Opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. 
Hän syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia. Opiskelija 
osallistuu seminaarityöskentelyyn sekä tekee tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai 
käsiteanalyysin, josta hän kirjoittaa seminaarityönsä.  Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin 
perustuen kasvatustieteellisiä tutkimuksia ja niihin liittyvää kirjallisuutta.  
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

Oheiskirjallisuus: 

 Hirsjärvi S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi. 

 Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. Tiede ja teksti. (2007). Tehoa ja taitoa tutkielman 

kirjoittamiseen. WSOY. 

 Strömqvist, S. (1999, myös uudemmat painokset käyvät). Uppsatshandboken. Råd och regler för 

utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren. 

 
Suoritustavat: 
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn sekä seminaarityön kirjoittaminen.  
 
Arviointi:  
Hyväksytty seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelija osoittaa seminaarityössään hallitsevansa 
kasvatustieteellistä argumentaatiota sekä alan tutkimusta ja kirjallisuutta.  
Hyväksytty seminaari arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.  
 
Lisätiedot: 
Seminaarityön laajuus on 3 op. Seminaarin laajuus on 1 op. 
Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja 
sen tekemistä tukeva seminaari (5 op). Opintojakson A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen 
tekemistä tukeva seminaari (5 op) suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 5. Sivuaineopiskelijoiden 
seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari (4 op). 


